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«ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

 

Η Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας, αιφνιδιαστικά, τις μεταμεσημβρινές ώρες της 

Παρασκευής 13/6, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Επιμόρφωση 

Στελεχών Εκπαίδευσης σε θέματα αξιολόγησης» κάλεσε Διευθυντές Δημοτικών 

Σχολείων του συλλόγου μας για τη Δευτέρα 16 και την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 

σε «επιμορφωτικά» σεμινάρια στα παρακάτω σχολεία: 

 

 1
ο
 Δ.Σ Αθηνών (Σπύρου Μερκούρη 20, Παγκράτι) για τα 91, 126 

Αθηνών. 

 

 16
ο
 Δ.Σ Αθηνών (Φιλήμονος 19, Αμπελόκηποι) για τα 89, 92, 94, 98, 100, 

103, 117 Αθηνών , Κυανούς Σταυρός και όλα τα σχολεία Δάφνης. 
 

 35
ο
 Δ.Σ. Αθηνών (Κωλέττη 34, Εξάρχεια) για τα 93, 95 και 96 ΔΣ 

Αθηνών. 

 

Οι σύλλογοι διδασκόντων των σχολείων του συλλόγου μας που έχουν 

συνεδριάσει μέχρι τώρα για την ΑΕΕ, δίνουν τη δική τους απάντηση στην 

αυτοαξιολόγηση-κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων και στην επιχειρούμενη 

εφαρμογή της αξιολόγησης – χειραγώγησης με τις στάσεις εργασίας και την 

υιοθέτηση του κειμένου ενιαίας απάντησης του κλάδου. Καλούμε και τους 

υπόλοιπους Συλλόγους Διδασκόντων να πάρουν ανάλογες αγωνιστικές 

αποφάσεις, αποφάσεις ακύρωσης στην πράξη της ΑΕΕ. 

 

Το Δ.Σ. του συλλόγου «ο Μακρυγιάννης» καλεί τους Διευθυντές των 

σχολείων, να μην πάρουν μέρος στα σεμινάρια για την ατομική αξιολόγηση 

(στις διημερίδες) δηλώνοντας με τη στάση τους την αντίθεσή τους στους 

αντιεκπαιδευτικούς σχεδιασμούς της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου 

Παιδείας. Η θέση των Διευθυντών είναι δίπλα στους συναδέλφους, μπροστά στις 

πύλες των σχολείων, στον αγώνα για να μην περάσει η αξιολόγηση. Ούτε ένας 

Διευθυντής να μην μπει στα σεμινάρια. 
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 Για τον σκοπό αυτό το Δ.Σ της Δ.Ο.Ε (απόφαση Α.Π 866/21-5-2014) έχει 

κηρύξει πάγια 48ωρη απεργία για τους Διευθυντές των σχολείων των περιοχών 

που πραγματοποιούνται οι διημερίδες, ώστε να μη συμμετέχουν σε αυτές και 3ωρη 

στάση εργασίας για όλους τους εκπαιδευτικούς των περιοχών αυτών για την 

πρώτη ημέρα πραγματοποίησης των διημερίδων (από 8π.μ. έως 11π.μ.) 

προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να πραγματοποιούν συγκεντρώσεις 

διαμαρτυρίας στους χώρους διεξαγωγής τους. Σε περίπτωση που χρειαστεί και 

ανάλογα με τις εξελίξεις ο σύλλογος μας θα κηρύξει επιπλέον στάση εργασίας 

(11π.μ – 2μ.μ) για κάλυψη των απεργών συναδέλφων. 
 

 Oι συγκεντρώσεις (7.30 π.μ) ορίζονται ως εξής: 

 

 1
ο
 Δ.Σ Αθηνών (Σπύρου Μερκούρη 20, Παγκράτι) οι εκπαιδευτικοί των 

σχολείων 90, 91, 123, 126 Αθηνών. 

 

 16
ο
 Δ.Σ Αθηνών (Φιλήμονος 19, Αμπελόκηποι) οι εκπαιδευτικοί των 

σχολείων 89, 92, 94, 98, 100, 103, 117 Αθηνών, του Κυανού Σταυρού 

και όλων των σχολείων της Δάφνης. 
 

 35
ο
 Δ.Σ. Αθηνών (Κωλέττη 34, Εξάρχεια) οι εκπαιδευτικοί των σχολείων 

93, 95 και 96 ΔΣ Αθηνών. 

 

 

 Είμαστε αντίθετοι στην επιχειρούμενη εφαρμογή της αξιολόγησης του 

Π.Δ.152/2013, μιας αξιολόγησης – χειραγώγησης που οδηγεί στη βαθμολογική 

καθήλωση των εκπαιδευτικών, στην ποσόστωση του Ν.4024/2011, στην απόλυση 

των εκπαιδευτικών, στην κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων και στη διάλυση 

του δημόσιου σχολείου. 
 

 

ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 07.30 ΕΞΩ 

ΑΠΟ ΤΑ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ» ΚΕΝΤΡΑ 

 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ 
 

 

 

Για το Δ.Σ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Τάκης Ρουμπής 

 

 

 

Ελισάβετ Σπυριδάκη 

 


